Souhlas se zpracováním osobních údajů (verze 2018.04.30)
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ nám, společnosti
storyous.com s.r.o., identifikační číslo 24250856, sídlem Myslíkova 171/31, Nové Město, 110
00 Praha 1, zřizovateli Věrnostního programu Storyous v České republice, dáváte souhlas se
zpracováním vašich osobních údajů, a to nad rámec zpracování nezbytného pro samotnou
realizaci Věrnostního programu Storyous.
Vaše osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu námi coby správci a zpracovateli
zpracovávány pro reklamní a marketingové účely, kdy našim zájmem je sledovat vaše
spotřebitelské preference a zajistit, že na základě těchto preferencí vás budeme různými
prostředky oslovovat pouze s nabídkami, které jsou pro vás relevantní. Vaše osobní údaje
budou zpracovávány v rozsahu:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, číslo zákaznické
karty;
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi,
zejména e-mailová adresa, telefonní číslo;
c) údaje získávané na základě vaši účasti v rámci Věrnostního programu Storyous,
zejména tedy údaje o vašem spotřebitelském chování a preferencích v souvislosti
s užíváním věrnostních karet našich smluvních partnerů, například se jedná o údaje o
uskutečněných nákupech, údaje o připisování a uplatnění benefitů, údaje o využívání
akčních nabídek, preferovaná forma platby a údaje získané v rámci průzkumů
spokojenosti, nabídek a odměn.

Poskytnutí tohoto souhlasu je pro vás zcela dobrovolné, jeho poskytnutí není nutnou
podmínkou účasti ve Věrnostním programu Storyous. Poskytnutím souhlasu nám však
umožníte přizpůsobit vám naše služby na míru. Tento souhlas navíc můžete kdykoli
v budoucnu bez jakýchkoli obtíži odvolat, a to zasláním jednoduchého emailu na adresu:
info@storyous.com. Po jeho obdržení v nejkratší možné době přestaneme osobní údaje pro
marketingové a reklamní účely nadále zpracovávat.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vaši účasti ve Věrnostním programu Storyous a po
dobu následujících pěti let po ukončení této účasti.
Vaše osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu předávány dalším správcům a
zpracovatelům, kteří se podílejí na Věrnostní programu Storyous. Zejména se jedná o
společnosti YOUR PASS, s.r.o. a YOUR SYSTÉM, s.r.o., které zajišťují systém věrnostních

karet, jednotlivá restaurační zařízení a obchody, které se Věrnostního programu Storyous
účastní. Budeme v rámci našich možností dohlížet, aby všechny subjekty, kterým budou
osobní údaje předány, sdílely náš vysoký standard jejich ochrany.
Další informace o zpracování osobních údajů, jakož i o svých právech, můžete nalézt
v Informacích pro subjekty osobních údajů, případně se na nás můžete obrátit s dotazem
zaslaným emailem na adresu info@storyous.com, na který vám rádi obratem odpovíme.

